SAMTYKKE
overgang fra barneskole til ungdomsskole
Elevens navn:

Født:

Fra barneskole:

Klasse:

Til ungdomskole:

Samtykke til overføring av elevinformasjon
Den siste utviklingssamtalen på barneskolen er en overførings-/avslutningssamtale, som holdes fortrinnsvis i april/mai.
Hovedfokus er da å sikre en best mulig overgang for eleven fra barneskole til ungdomsskole. I Oppegård kommune er det
praksis at alle relevante dokumenter som omhandler eleven samles i en elevmappe. I avslutningssamtalen gjennomgås
elevmappen. Hensikten med overføring av informasjon, er at ny skole raskt skal kunne legge til rette for riktig tilpasset
opplæring, god måloppnåelse i fagene og ivareta god kvalitet i samarbeidet mellom skole/hjem.
Elevmappen kan inneholde:
A.

Nødvendig informasjon for elevens videre opplæring. Slik informasjon er det ikke er behov for samtykke for å
overføre (jf. Personopplysningslovens § 8-f). (Det er rektor som avgjør hvilke opplysninger som regnes som nødvendige for
elevens videre opplæring. Foresatte informeres om hva som overføres av informasjon. Hvis foresatte er uenige i rektors avgjørelse,
må de ta dette opp med rektor. Hvis saken ikke kan løses, oversendes saken til Rådmannen som tar en endelig avgjørelse.)

- Referat fra utviklingssamtaler
- Kartleggingsprøver
- Kartlegginger samt evt. samtykke- og anbefalingsskjema for grunnleggende norsk og/eller tospråklig
fagopplæring (elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk).
- Sakkyndig vurdring fra PPT
- Relevante utredningsrapporter fra PPT
- Vedtak om spesialundervisning
- Gjeldende individuell opplæringsplan (IOP) i forbindelse med spesialundervisning
- Siste halvårsplan og halvårsrapport i forbindelse med spesialundervisning
- Annen relevant korrespondanse mellom skole/hjem.
B.

I enkelte tilfeller kan elevmappen også innholde taushetsbelagt informasjon som ikke er nødvendig for
elevens videre opplæring. Disse opplysningene må skolen ha foresattes samtykke for å overføre.

Samtykke



Jeg/vi samtykker til at all informasjon fra elevmappen blir overført til ny skole.

Ikke samtykke
Jeg/vi samtykker ikke* til overføring av informasjon som ikke er nødvendig for elevens videre opplæring.
(Se punkt B ovenfor)
* Krysses det av her, må foresatte ta kontakt med skolen for å avtale tid for gjennomgang av elevmappen. Informasjon som ikke
ønskes overført spesifiseres nedenfor i møte med skolen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Benytt baksiden ved behov.)

Sted/dato

Underskrift foresatt 1

*Underskrift foresatt 2

*Dersom begge foreldrene har foreldreansvar og ikke bor sammen, er det nødvendig med samtykke/underskrift fra begge.



